
De in het Zuid-Limburgse Hoens-
broek geboren en in Amsterdam
getogen Wijk aan Zeeër (52) is
nuchter. Hij laat zich niet gauw
gek maken, durft zijn angsten
onder ogen te zien en is van meer-
dere markten thuis. Die eigen-
schappen zijn ook handig, nu zijn
woning deze zomer compleet
wordt verbouwd. Zelf heeft David
in het voorjaar de sloop voor zijn
rekening genomen. Terwijl bouw-
vakkers bezig zijn met de opbouw,
kampeert de familie deze zomer in
de achtertuin.
Ondertussen repeteert David met
Scheepskameel, zijn nieuwe project
voor de toekomst, Balkanmuziek
met Nederlandse teksten. Hij werd
benaderd door Janneke Franke die
via internet een band bij elkaar
zocht. Hij wordt vaker benaderd
voor een band, maar nu klikte het
meteen. Hij speelt accordeon, gi-
taar en zingt, want zijn grote lief-
de, de viool, was al voorzien. ,,Het
is nu hard werken. We hopen ons
in de kijker te spelen op festival-
markten, zodat we over een paar
jaar op grotere podia kunnen spe-
len. Het is nu heel veel investeren,
en dan moet het er op een gegeven
moment uitkomen. Of niet.’’
Het bestaan van een muzikant is
onzeker. David weet het. Maar het
komt ook altijd goed. Zelfs tijdens
de crisis. ,,De eerste twee, drie jaar
liep het nog door, maar in 2011 was
alles weg. Ik had een spaarpot.
Maar de verbouwing bijvoorbeeld

was eigenlijk eerder gepland.’’
Druk heeft hij zich nooit gemaakt.
,,Ik vond het wel lekker die vrije
tijd. Ik voel me ook gezegend dat
ik al die jaren van de muziek kon
leven. Dat had ik nooit kunnen
verzinnen.’’

Violen

De Wijk aan Zeeër komt uit een
muzikale familie. Zijn vader speel-
de fluit, zijn moeder piano en een
tante viool. Maar het voorbeeld
voor de kleine David was zijn an-
dere tante, celliste in het Concert-
gebouworkest. ,,Ze nam me mee
naar repetities. Ik vond het gewel-
dig, kon ik daar rondlopen terwijl
ze aan het repeteren waren. En als
ze klaar waren, hing ik altijd boven
de violen.’’
Hij ging naar de muziekschool, dat
was zijn opleiding. Het werd geen
conservatorium. ,,Ik dacht dat ik
nooit goed genoeg zou zijn. Ach-
teraf ben ik wel blij dat ik dit pad
heb bewandeld. Al zijn er wel
momenten geweest waarbij ik
dacht, had ik het maar wel gedaan.
Een jaar of tien geleden ben ik toch
klassiek gaan spelen. Ik kreeg een
tennisarm, omdat ik hele andere
grepen moest aanleren. Ik speel
zigeunerachtig, zelfs als ik Ierse
muziek speel, klinkt dat nog zi-
geunerachtig.’’
Vanaf zijn veertiende speelde hij
ook altijd in bandjes. Hij kreeg een
saxofoon, de gitaar kwam erbij,
klarinet. Hij ging zingen en twin-
tig jaar geleden leerde hij ook
accordeon spelen. ,,Ik kreeg toen
net een tweede kind. Dat sliep ’s
middags, dan kon ik oefenen. Ik
heb les genomen en geoefend en
geoefend. Het was een heel moei-
lijk instrument en het werd niks.
Pas na een jaar of vier, vijf kon ik
het een beetje spelen.’’ 
Zijn studio sociologie stopte hij na
vier maanden, maar in de Amster-
damse muziekscène pakte David
elke kans. Hij woonde in kraakpan-

den, had weinig nodig. Muziek
werd pas zijn broodwinning bij de
geboorte van zijn eerste kind. De
opnamestudio die hij had met twee
vrienden, ging serieuzere prijzen
hanteren. En David speelde jaren-
lang bij de Partycompany in Am-
sterdam, waar themafeesten wer-
den gehouden. ,,Daar heb ik een
waanzinnige opleiding gekregen in
het vermaken van mensen. De
eerste paar jaar heb ik alleen maar
achter de andere muzikanten aan-
gelopen.’’
Maar hij bleef ook op andere ma-
nieren actief. Ballet, theater, circus,
volksopera, noem maar op, David
heeft er muziek bij gespeeld. Band-
jes kwamen en gingen weer, zoals
Yens & Yens en Tafel van Timbila.
Ook aan de Amsterdamse studio en
de Partycompany kwamen een
einde. Maar niet aan La Gionda,
een duo die hij vormt met accorde-
onist Henk Meulenbeld, en Pazjan-
ka Orkestra.

Vonk

In 1999 verhuisde David en zijn
gezin, vrouw Ciel en drie kinderen,
naar Wijk aan Zee. In de duinen
was ooit de vonk overgeslagen.
Heel romantisch, maar de reden
van de verhuizing was heel prak-
tisch. Ze vonden er een betaalbare
eengezinswoning. Dat Wijk aan
Zee zo cultureel is, daar kwam
David toen pas achter. ,,We waren
net klaar met de verbouwing toen
het Cultureel Dorp van Europa
losbarstte. Het was meteen feest,
het hele plein stond vol met muzi-
kanten en publiek.’’ 

Pak een gitaar en zing spontaan een lied. In Wijk aan Zee kan dat.

Het culturele dorp wemelt van de muzikanten, zangers en

theatermakers die zichzelf ook graag laten horen en zien. In de

serie ’Op de bühne’ presenteert Dagblad Kennemerland een

aantal van hen aan het publiek. Deze week: David van Aalderen.

Scheepskameel:
nieuw avontuur

David van Aalderen speelt viool in zijn
compleet gestripte woning.
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Wijk aan Zee ✱ Hij ziet kansen en
pakt ze ook, wil vooral veel spelen
en kan ook makkelijk afscheid
nemen als het klaar is. De muzika-
le carrière van David van Aalderen
heeft iets weg van een spannend
jongensboek. Het volgende hoofd-
stuk heet Scheepskameel. 


